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اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -
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اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -
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٥قائمة األرباح او الخسائر

٦قائمة الدخل الشامل االخر

٧قائمة التغیرات في حقوق الملكیة  

٨قائمة التدفقات النقدیة 
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

معلومات عامة

٦٠٠:عنوان المكتب الرئیسي : ب : ص .
اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

+٩٧١ ٩ ٢٢٢ ٣١١١ ھاتف :
+٩٧١ ٩ ٢٢٢ ٧٧١٨ فاكس :

hofci79@fciho.aeالبرید اإللكتروني :

١١٤٧٧:عنوان المصنع  ب : ص .
اإلمارات العربیة المتحدة  دبا، الفجیرة -

+٩٧١ ٩ ٢٤٤ ٤٠١١ ھاتف :
+٩٧١ ٩ ٢٤٤ ٤٠١٦ فاكس :

fujcem82@emirates.net.aeالبرید اإللكتروني :

www.fujairahcement.com:الموقع اإللكتروني 

ھوروث ماك :مدقق الحسابات المستقل 
١٦٥٠ ب : ص .

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

قائمة التغیرات في حقوق الملكیة عن السنة المنتھیة ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٤٢،٤٩٨،٥١١٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢١٦،٨٩٨،٦٠٩٩٣٧،٧٩٨،٤٤٢الرصید كما في ١ ینایر ٢٠١٣

السنة (١٢،١٩٠،٠٢٥)(١٢،١٩٠،٠٢٥)---(خسائر)
-

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٤٢،٤٩٨،٥١١٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٠٤،٧٠٨،٥٨٤٩٢٥،٦٠٨،٤١٧

٢٥،٧٧٣،٨٢٠٢٥،٧٧٣،٨٢٠---أرباح السنة

-(٢،٥٧٧،٣٨٢)-٢،٥٧٧،٣٨٢-

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٤٥،٠٧٥،٨٩٣٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٢٧،٩٠٥،٠٢٢٩٥١،٣٨٢،٢٣٧

االیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من القوائم المالیة.

تقریر مدقق الحسابات مدرج فى الصفحة رقم ٢ ، ٣.

( بالدرھم اإلماراتي )

االحتیاطي القانونيرأس المال

الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

المحول لالحتیاطى القانونى

إجمالي حقوق الملكیة

الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

األرباح المحتجزة االحتیاطي االختیاري
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

قائمة التدفقات النقدیة عن السنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤
( بالدرھم اإلماراتي )

٢٠١٤٢٠١٣

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

السنة (خسائر) (١٢،١٩٠،٠٢٥)٢٥،٧٧٣،٨٢٠أرباح /

تسویات لـ :
٤٩،٣٥٩،٦٦٤٤٨،٧٣١،٨٨٦

١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مخصص المخزون بطئ الدوران لقطع الغیار

٤،٦٩٣،٨٢٨٤،٦٩٣،٨٢٨
٢،١٤٤،٥٦٩١،٥١٣،٣٧٨

٨٢،٩٧١،٨٨١٤٣،٧٤٩،٠٦٧األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في األصول و اإللتزامات التشغیلیة 

النقص في األصول المتداولة  الزیادة)/ )

٥٨،٧٩٩،٤٦٤(٤،٠٠٣،١٢٥)المخزون 

(٤٤،٤٨٥،٢٦٣)(٢٠،٢٢٨،٧٤٢)ذمم تجاریة مدینة 

(٣٤٨،٩١٩)٥،٠٤٤،٨٥٧السلف والودائع والذمم المدینة األخرى

في االلتزامات المتداولة  النقص) ) الزیادة/

(٣٣،٠٤٢،١٦٥)٢٧،٣٧٨،٤١٠الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

٩١،١٦٣،٢٨١٢٤،٦٧٢،١٨٤النقد الناتج من العملیات 

(٨١٧،٨٤١)(٩٢٦،٤٣١)مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة 

٩٠،٢٣٦،٨٥٠٢٣،٨٥٤،٣٤٣صافي النقد من األنشطة التشغیلیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

(١٧،٠٨٦،٧٥٦)(٤٢،٠٠٧،٠٨٠)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

األنشطة االستثماریة المستخدم في ) (١٧،٠٨٦،٧٥٦)(٤٢،٠٠٧،٠٨٠)صافي النقد(

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
-١١٧،٣٠٨،٨٧٩القروض اآلجلة المستلمة 

القروض اآلجلھ  (٤٥،٢٨٤،٩٤٣)(٤٠،٩٩٩،٢٢٨)(سداد)
عوائد القروض المصرفیة ، بالصافى / ٦٠،٢٣٩،٧١٣(٩١،١٥٥،٠٤٤)(سداد)

التزامات االیجارات التمویلیة (٢٧،٤٠٥،٧٢٠)(٢٧،٤٠٥،٧٢٠)(سداد)

(١٤،٨٩٠)(١٦٤،٩٨٧)توزیعات ارباح مدفوعة

األنشطة التمویلیة   المستخدم في ) (١٢،٤٦٥،٨٤٠)(٤٢،٤١٦،١٠٠)صافي النقد(

في النقد وما یعادلھ  النقص) ) (٥،٦٩٨،٢٥٣)٥،٨١٣،٦٧٠صافي الزیادة /

١٢،٧٥٣،٥٨٣١٨،٤٥١،٨٣٦النقد وما یعادلھ ، بدایة السنة

١٨،٥٦٧،٢٥٣١٢،٧٥٣،٥٨٣النقد وما یعادلھ ، نھایة السنة

ممثل بــ :
٥٤،٥٨٦٦٥،٣٥٢النقد بالصندوق 

الحسابات الجاریة ١٨،٥١٢،٦٦٧١٢،٦٨٨،٢٣١أرصدة لدى البنوك -

١٨،٥٦٧،٢٥٣١٢،٧٥٣،٥٨٣

االیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من القوائم المالیة.

استھالك حقوق االمتیاز واالستخراج

تقریر مدقق الحسابات مدرج فى الصفحة رقم ٢ ، ٣.

مخصص مكافآت نھایة خدمة الموظفین

إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

الوضع القانوني و األنشطة التجاریة ١

(١-١

(١-٢

(١-٣

تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة٢

(٢-١

معیار المحاسبة الدولى رقم ٢٧، القوائم المالیة المنفصلة (المعدلة فى ٢٠١١)
العرض ، تتعلق بتطبیق ارشادات مقاصة األصول وااللتزامات المالیة . معیار المحاسبة الدولي رقم ٣٢ ، األدوات المالیة :

افصاحات المبالغ القابلة لالسترداد لالصول الغیر مالیة. معیار المحاسبة الدولي رقم ٣٦ ، اضمحالل االصول:
تجدید المشتقات واالستمرار في محاسبة التحوط. االعتراف والقیاس: معیار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ ، األدوات المالیة:

المعیار الدولى العداد التقاریر المالیة رقم ١٠، القوائم الموحدة
االفصاحات عن الحصص فى المنشأت االخرى المعیار الدولى العداد التقاریر المالیة رقم ١٢

المفاھییم التوضیحیة إلعداد التقاریر المالیة الدولیة ٢١، الضرائب.

(٢-٢

إسھامات الموظف. ١ یولیو ٢٠١٤التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ١٩ منافع الموظفین:

١ یولیو ٢٠١٤التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة العداد التقارییر المالیة للفترة ٢٠١٠-٢٠١٢

تعریف "حالة االستحقاق" المعیار الدولي العداد التقارییر المالیة رقم ٢، اساس منح اسھم للموظفین:

محسابة التعویضات المالیة المحتملة المعیار الدولي العداد التقارییر المالیة رقم ٣، اندماج االعمال:

خدمات موظفي اإلدارة العلیا. معیار المحاسبة الدولي رقم ٢٤، االطراف ذات عالقة:

تعدیل نسبیة مجمع االھالك في اعادة التقییم. معیار المحاسبة الدولي رقم ٣٨، االصول الغیر ملموسة:

١ یولیو ٢٠١٤التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة العداد التقارییر المالیة للفترة ٢٠١١-٢٠١٣

استثناء نطاق المشاریع المشتركة. المعیار الدولي العداد التقارییر المالیة رقم ٣، دمج االعمال:

استثناء نطاق محفظة االستثمار. المعیار الدولي العداد التقارییر المالیة رقم ١٣، قیاس القیمة العادلة:

المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التى تم اصدارھا والتى لم تفعل من قبل

مسجلة كشركة مساھمة عامة بإمارة الفجیرة شركة مساھمة عامة ("المنشأة") شركة صناعات أسمنت الفجـیرة - السادة/

األسھم العادیة للمنشأة مدرجة في سوق بالمرسوم األمیري الصادرعن صاحب السمو حاكم الفجیرة في ٢٠ دیسمبر ١٩٧٩.

أبوظبي لألوراق المالیة و سوق الكویت لألوراق المالیة .

لم تتغیر األنشطة األساسیة للمنشأة منذ الفترة السابقة وتشمل تصنیع األسمنت وتشیید وتشغیل و إدارة المخازن والصوامع

المطلوبة لھذا الغرض والمشاركة في تأسیس الشركات الصناعیة واألنشطة المماثلة.

اإلمارات العربیة المتحدة. ٦٠٠ ، الفجیرة - ب :  عنوان الشركة المسجل ھو ص.

تتضمن القوائم المالیة نتائج التشغیل للرخصة الصناعیة رقم ٨٠٠٠١. (١-٤

تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة والتي لیس لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة

ΓΪѧϳΪΠϟ�ήϴϳΎѧόϤϟ�ϩάϫ�ϖϴΒτΘϟ�ϦϜϳ�Ϣϟϭ .ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ϢϮѧѧϘϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϟΪόϤϟϭ�ΓΪѧѧϳΪΠϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ήϳέΎѧѧϘΘϠϟ�ΔѧѧϴϟϭΩ�ήϴϳΎѧѧόϣ�Ϧѧѧϣ�ϲѧϠϳ�Ύѧϣ�ϖѧϴΒτΗ�ϢѧΗ

والمعدلة أي تأثیر جوھري على المبالغ المدرجة في السنة الحالیة والسنوات السابقة.

یتم تطبیقھا على الفترات المعاییر الجدیدة والمعدلة

السنویة التي تبدأ في أو بعد

فصل القطاعات، تسویة : المعیار الدولي العداد التقارییر المالیة رقم ٨، القطاعات التشغیلیة
اصول القطاعات.

تعدیل نسبیة مجمع االھالك في معیار المحاسبة الدولي رقم ١٦ ، الممتلكات، االالت والمعدات:
اعادة التقییم.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

تابع تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ٢

(٢-٢

١ ینایر ٢٠١٦

١ ینایر ٢٠١٦

١ ینایر ٢٠١٦

١ ینایر ٢٠١٦التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة العداد التقارییر المالیة للدورة ٢٠١٢-٢٠١٤

قضیة السوق االقلیمي. معدل الخصم: التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ١٩ منافع الموظفین:

١ ینایر ٢٠١٧المعیار الدولي العداد التقارییر المالیة رقم ١٥، ایرادات العقود مع العمالء.

١ ینایر ٢٠١٨المعیار الدولى العداد التقاریر المالیة رقم ٩، االدوات المالیة.

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

أساس اإلعداد  (٢- ٣

اھم السیاسات المحاسبیة المطبقة فى ھذه القوائم المالیة مذكوره ادناه.

التصنیفات المتداولة/غیر المتداولة (٣- ٣

بیان التوافق (١- ٣

یتم تصنیف تقوم المنشأة بعرض األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي بناءاً على تصنیفھا سواء متداولة أو غیر متداولة .

األصول على أنھا متداولة عندما یكون من المتوقع أن یتم تحویلھ إلى نقد أو ھناك النیة لبیعھ أو استھالكھ خالل دورة التشغیل العادیة

أو یتم االحتفاظ بھ مبدئیا بغرض التجارة أو من المتوقع أن یتم تحویلھ إلى نقد في خالل فترة ١٢ شھر بعد تاریخ فترة التقریر أو أنھ

تصنف باقى نقد أو مایعادلھ ما لم یكن محظوراً استبدالھ أو استخدامھ لتسویة التزام لفترة ١٢ شھر على األقل من فترة التقریر.

االصول كاصول غیر متداولة.

تم إعداد القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة فیما عدا بعض الممتلكات واألدوات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة كما ھو

موضح في السیاسات المحاسبیة أدناه والتكلفة التاریخیة مبنیة على القیمة العادلة للتعویض الذي یمنح مقابل األصول او السلع او

الخدمات.

تم عرض القوائم المالیة بالدرھم اإلماراتي حیث أنھا عملة الدولة تم إعداد القوائم المالیة وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.

التي توجد بھا المنشأة وكذلك العملة التي تعرض بھا قوائمھا المالیة.

العالقة بین المعیار الدولى المعیار الدولي العداد التقارییر المالیة رقم ٤٠، االستثمار العقاري:
رقم ٣ و معیار المحاسبة رقم ٤٠.

تابع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التى تم اصدارھا والتى لم تفعل من قبل

یتم تطبیقھا على الفترات المعاییر الجدیدة والمعدلة

السنویة التي تبدأ في أو بعد

المعدلة بطریقة حقوق الملكیة في : معیار المحاسبة الدولى رقم ٢٧، القوائم المالیة المنفصلة
القوائم المالیة المنفصلة

بیع او مساھمة : التعدیل على المعیار الدولى العداد التقاریر المالیة رقم ١٠، القوائم الموحدة
االصول بین المستثمر و شركتھ الشقیقة او المشاریع المشتركة.

محاسبة : التعدیل على المعیار الدولى العداد التقاریر المالیة رقم ١١، المشاریع المشتركة
االستحواذ على الفوائد في العملیات المشتركة

المعیار الدولي العداد التقارییر المالیة رقم ٥، االصول الغیر متداولة بھدف البیع او عدم
تغییر فى طرق التخلص. استمرار العملیات:

ارشادات اضافیة  االفصاحات: المعیار الدولي العداد التقارییر المالیة رقم ٧، االدوات المالیة:
حول عقود الخدمات.

وتتوقع اإلدارة أن تطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات في السنوات القادمة لن یكون لھ تأثیر جوھري على القوائم المالیة للمنشأة خالل

فترة التطبیق األولیة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

تابع التصنیفات المتداولة/غیر المتداولة (٣- ٣

قیاس القیمة العادلة٣-٤)

فى السوق الرئیسي لالصل او لاللتزام، او

فى حالة عدم وجود السوق الرئیسیة، فى السوق االكثر فائدة لالصل او لاللتزام.

العمالت األجنبیة  (٣-٥

الممتلكات واآلالت والمعدات ٣-٦)

األرض مدرجة بالتكلفة.

یتم تصنیف جمیع األصول وااللتزامات التي یتم قیاس القیمة العادلة أو الكشف عنھا في القوائم المالیة ضمن التسلسل الھرمي للقیمة

العادلة، وصفھا على النحو التالي، استنادا إلى مدخالت أقل مستوى جوھرى لقیاس القیمة العادلة ككل:

 أثناء إعداد القوائم المالیة للمنشأة فقد تم االعتراف بالمعامالت التي تمت بعمالت بخالف العملة التي تستخدمھا المنشأة بأسعار

الصرف السائدة في تواریخ المعامالت  وبالنسبة للبنود النقدیة المدرجة بالعمالت األجنبیة في نھایة فترة التقریر فیتم تحویلھا بأسعار

وبالنسبة للبنود غیر النقدیة المدرجة بالعمالت األجنبیة فإنھ یتم إعادة تحویلھا بأسعار الصرف الصرف السائدة في ھذا التاریخ.

السائدة في تاریخ تحدید قیمتھا العادلة وأما بالنسبة للبنود الغیر نقدیة المقاسة وفقا للتكلفة التاریخیة ال یتم إعادة تحویلھا.

القیمة العادلة ھو السعر الذي یتحصل علیھ لبیع أحد األصول أو المدفوعة لنقل التزام في معاملة منظمة بین المشاركین في السوق

ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن الصفقة لبیع األصول أو نقل االلتزام یقام إما: في تاریخ القیاس.

یتم قیاس القیمة العادلة لالصول أو االلتزامات باستخدام االفتراضات التي سیستخدمھا المشاركین في السوق عند تسعیر االصول أو

االلتزامات، على افتراض أن المشاركین في السوق یتعاملون في اتجاه مصلحتھم االقتصادیة.

ϝϮѧѧλ Ϸ�ΔѧϤϴϗ�ν ΎѧϔΨϧ�Ϧϋ�ΔΠΗΎϨϟ�ΔϓϭήόϤϟ�ΓέΎδΨϟϭ�ϙϼϫϹ�ϊ ϤΠϣ�ΎϬϨϣ�ΎϣϮμ Ψϣ�ΎϬΘϔϠϜΘΑ�ΕΪόϤϟϭ�Εϻϵϭ�ΕΎϜϠΘϤϤϟ�ΝέΩ·�ϢΗ

وتشمل التكلفة سعر الشراء باإلضافة إلى أي مصروفات شراء أخرى. إن وجدت.

ΪѧѧϨϋ�ς ѧϘϓ�ϚѧϟΫϭ�ϡϭΰϠϟ�ΐ δΣ�Ϟμ ϔϨϣ�Ϟλ ϛ́�ΎϬΑ�ϑ ήΘϋϻ�ϭ�Ϟλ ϸϟ�ΔϳήΘϓΪϟ�ΔϤϴϘϟ�ϰϟ·�ΎϬϤο �ϢΘϳ�Ϫϧ�ΎϣΈϓ�ΔϘΣϼϟ�ϒϴϟΎϜΘϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑϭ

ϢѧѧΘϳϭ�ϪѧѧΑ�ϕϮѧѧΛϮϣ�ϮѧѧΤϧ�ϰѧѧϠϋ�ϪѧѧΘϔϠϜΗ�α Ύѧϴϗ�ΔѧϴϧΎϜϣ·�Ϛϟάѧϛϭ�Γ́θϨϤϟ�ϰϟ·�ήμ Ϩόϟ�άϬΑ�ΔτΒΗήϤϟ�ΔϴϠΒϘΘδϤϟ�ΔϳΩΎμ ΘϗϹ�ϊϓΎϨϤϟ�ϖϓΪΗ�ϝΎϤΘΣ

تحمیل كل مصروفات اإلصالح والصیانة األخرى  إلى األرباح أو الخسارة في الفترة التي صرفت فیھا.

قیاس القیمة العادلة لالصول غیر المالیة تأخذ في االعتبار قدرة المشاركین في السوق على تولید منافع اقتصادیة باستخدام األصول

في أعلى وأفضل استخدام لھا أو عن طریق بیعھا إلى المشاركین في السوق آخر من شأنھ أن استخدام األصول في أعلى وأفضل

استخدام لھا.

یتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدیة في االرباح والخسائر في الفترة التي تنشأ بیھا.

 ویصنف االلتزام متداوال عندما یكون من المتوقع أن یتم تسویتھ في دورة التشغیل العادیة أو كان لغرض المتاجرة أو كان تسویتھ 

في غضون اثني عشر شھرا بعد فترة التقریر، أو ال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة ھذا االلتزام بعد اثني عشر شھرا على 

تصنف باقى االلتزامات كالتزامات غیر متداولة. األقل  من فترة التقریر.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

تابع الممتلكات واآلالت والمعدات ٣-٦)

السنوات

٨ إلى ٣٥المباني 

٦ إلى ٣٥اآلالت والماكینات 

٤األثاث والتركیبات 

٤المركبات والمعدات المتحركة 

٤األدوات والمعدات  

٦ إلى ٢٠تكالیف تطویر المحجر 

 األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

األصول غیر الملموسة المشتراه على حده (٧- ٣

استبعاد االصول الغیر ملموسة (٨- ٣

یتم إدراج . یتم استبعاد االصول الغیر ملموسة عند بیعھا، أو عندما ال یتوقع أي منافع اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھا أو بیعھا

األرباح و الخسائر الناتجة عن استبعاد األصلول الغیر الملموسة، وتقاس على أنھا الفرق بین صافي متحصالت البیع والقیمة

الدفتریة لألصل، في قائمة االرباح و الخسائر.

یتم تسجیل األصول الغیر ملموسة ذات العمر المحدود والتي تم شرائھا منفصلة بالتكلفة مخصوما منھا االستھالك المتراكم والخسارة

ویتم مراجعة العمر المتراكمة الناتجة عن انخفاض القیمة وتم حساب االستھالك بطریقة القسط الثابت على طول العمر المتوقع.

المتوقع لألصل وطریقة االستھالك في نھایة فترة كل تقریر وكذلك تأثیر اي تغییر في التقدیرات المحسوبة على أساس مستقبلي.

ϦѧѧϴΑ�ϕήѧϔϟ�Ϫϧ́Α�ΕΪόϤϟϭ�ΕθϨϤϟϭ�ΕΎϜϠΘϤϤϟ�Ϧϣ�ήμ Ϩόϟ�ϲο ήΘϓϻ�ήϤόϟ�˯ΎϬΘϧ�ϭ�ΩΎόΒΘγ�Ϧϣ�ΔΠΗΎϨϟ�ΓέΎδΨϟ�ϭ�Αήϟ�ΪϳΪΤΗ�ϢΘϳ

عائدات البیع والقیمة الدفتریة لألصل ویتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة.

ویجري اھالك المباني والتحسینات على األصول المؤجرة على مدى فترة امكانیة استخدامھا حتى نھایة مدة اإلیجار.

بطریقة القسط (�άѧѧϴϔϨΘϟ�Ϊѧѧϴϗ�ΔϴϟΎϤѧѧγήϟ�ϝΎѧϤϋϷϭ�ν έϷ�ϑ ϼΨΑ)�ΕΪѧѧόϤϟϭ�Εϻϵϭ�ΕΎѧѧϜϠΘϤϤϟ�ΔѧѧϔϠϜΗ�ΐ τ ѧѧθϟ�ϙϼѧѧϫϹ�ΏΎѧѧδΘΣ�ϢѧѧΗ

الثابت على العمرالمتوقع لألصول على النحو التالي:

ϱ�ΎѧѧϬϨϣ�˱ΎϣϮѧѧμ Ψϣ�ΔѧѧϔϠϜΘϟ�ήόѧѧδΑ�ΪѧѧόΑ�ΩΪѧѧΤϳ�Ϣѧѧϟ�ν ήѧѧϐϟ�ϭ�ΝΎѧѧΘϧϹϭ�ν ήѧѧόϟϭ�ΓέΩϹ�ν ήѧѧϏϷ�˯ΎѧѧϨΒϟ�Ϣѧѧδϗ�ϲѧѧϓ�ΕΎѧѧϜϠΘϤϤϟ�ΐ ѧѧδΘΤΗ

وتشمل التكلفة األتعاب المھنیة وبالنسبة لألصول المؤھلة یتم رسملة تكالیف االقتراض .ΔѧѧϤϴϘϟ�ν ΎѧѧϔΨϧ�Ϧѧѧϣ�ΔΠΗΎϧ�ΎϬΑ�ϑ ήΘόϣ�ΓέΎδΧ

وتصنف ھذه الممتلكات إلى الفئات المناسبة من الممتلكات واآلالت والمعدات عند االنتھاء منھا وعند .ΔϴΒѧѧγΎΤϤϟ�Γ́ѧѧθϨϤϟ�ΔѧѧγΎϴδϟ�ΎѧϘϓϭ

ϡΪΨΘѧγϼϟ�ΓΰϫΎѧΟ�ϝϮѧλ Ϸ�ϥϮѧϜΗ�ΎϣΪѧϨϋ�ϯ ήѧΧϷ�ϝϮѧλ Ϸ�α Ύѧγ�β ϔϧ�ϰϠϋ�ϝϮλ Ϸ�ϩάϫ�ϙϼϫ·�ΪΒϳϭ�ΩϮμ ϘϤϟ�ϡΪΨΘγϼϟ�ΎϬΘϳΰϫΎΟ

المقصود منھا.

ΕήϳΪѧѧϘΘϟ�ϲѧѧϓ�ΕήϴѧѧϴϐΗ�ϱ�ήϴΛ́ѧѧΗ�ϊ ѧѧϣ�ˬήϳήѧѧϘΗ�Ϟѧѧϛ�ΓήΘѧѧϓ�ΔѧѧϳΎϬϧ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϘΒΘϤϟ�ϢѧѧϴϘϟϭ�ϙϼѧϫϹ�ΔѧϘϳήρϭ�έΪϘϤϟ�ϲΟΎΘϧϹ�ήϤόϟ�ΔόΟήϣ�ϢΘϳ

المحتسب لھ على أساس إحتمالي.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

اضمحالل قیمة األصول الملموسة أو الغیر ملموسة  (٩- ٣

األدوات المالیة  (١٠- ٣

األصول المالیة (١١- ٣

القروض والذمم المدینة

حسابات الذمم المدینة والذمم المدینة األخرى 

یتم االعتراف باألصول وااللتزامات المالیة عندما تصبح المنشأة طرفا في بنود تعاقدیة ألداة.

و"استثمارات محتفظ بھا "أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" یتم تصنیف األصول المالیة إلى األقسام التالیة:

و"القروض والذمم المدینة". و "أصول مالیة متاحة للبیع " حتى االستحقاق"

المبلغ القابل لالسترداد ھي أعلى قیمة عادلة مخصوم منھا تكالیف البیع والقیمة المستخدمة وعند تقییم القیمة المستخدمة یتم خصم

التدفقات النقدیة المستقبلیة لقیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة والذي یعكس تقدیرات السوق الحالیة بالقیمة الوتقیة

للمال والمخاطر المعینة لألصل الذي لم یتم تعدیل تقدیرات التدفقات النقدیة الخاصة بھا.

 في نھایة فترة التقریر تقوم المنشأة بمراجعة القیم الحالیة ألصولھا الملموسة وغیر الملموسة لتحدید إذا ما كان ھناك ایة مؤشرات

على وجود خسارة ناتجة من انخفاض قیمة األصول في حالة وجود مؤشر فإنھ یتم تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد لتحدید إلى أي

وعندما الي كون ممكنا ان یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد مدى تكون الخسارة الناتجة من انخفاض قیمة األصول (إن وجدت)

یتم تخصیص مجموع أصول إلى ألصل فإن المنشأة تقوم بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لوحدة تولید للنقد التي ینتمني لھا األصل .

وحدات تولید لنقد فردیة عندما یتوفر أساس معروف ومتطابق أو أنھ یتم تخصیصھا إلى أصغر مجموعة وحدات تولید النقد والتي

یمكن تعریف أساس معقول ومتطابق لھا.

یتم إثبات جمیع األصول المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا الیھا تكالیف المعامالت التي یمكن أن تضیف إلى االستحواذ على

األصول المالیة، اما في حالة األصول المالیة غیر المسجلة بالقیمة العادلة من خالل االرباح و الخسائر،

وھي جزء من  القروض والذمم المدینة ھي أصول مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر مدرجة في سوق نشط.

األصول المتداولة فیما عدا تلك التي لھا تاریخ استحقاق أكثر من ١٢ شھر بعد نھایة فترة التقریر ویتم تصنیفھا على انھا أصول غیر

تشمل القروض والذمم المدینة حسابات الذمم المدینة والذمم المدینة األخرى والنقد وما یعادلھ والمستحق من وإلى أطراف متداولة .

ذات عالقة وقروض المالك والقروض من وإلى أطراف ذات عالقة في قائمة المركز المالى.

یعتمد تصنیف األصول المالیة على على طبیعة وغرض األصل المالي ویتم تحدیده عند االعتراف األولي.

إذا كان الذمم المدینة التجاریة ھي المبالغ المستحقة من العمالء عن البضائع التي تباع أو الخدمات المؤداة في سیاق العمل المعتاد.

من المتوقع جمعھا في سنة واحدة أو أقل (أو في دورة التشغیل العادیة للمنشأة إذا كانت أطول)، وتصنف على أنھا أصول متداولة.

ویتم قیاس الذمم التجاریة والسلف والودائع والذمم المدینة األخرى بقیمة العادلة إن لم یكن، فتعرض على أنھا أصول غیر متداولة.

والتكلفة االستھالكیة مخصوم منھا المخصص المناسبة للدیون المقدرة المشكوك في تحصیلھا الحقاً .
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

تابع األصول المالیة  (١١- ٣

النقد وما یعادلھ

انخفاض قیمة األصول المالیة

استبعاد األصول المالیة

قد یوجد أدلة على اضمحالل قیمة المدینین أو مجموعة من المدینین لمواجھتھم صعوبة مالیة كبیرة وعندما تشیر بیانات المالحظات

أن ھناك انخفاض یمكن قیاسھ في التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة، مثل التغیرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادیة التي

ترتبط مع العجز.

إذا كان لقرض سعر فائدة متغیر، فإن معدل الخصم لقیاس أي خسارة انخفاض القیمة ھو معدل الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب

یجوز للمنشأة قیاس انخفاض القیمة على أساس القیمة العادلة لألداة باستخدام سعر سوق یمكن مالحظتھ. العقد.

یشتمل النقد ومایعادلھ على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنك وودائع الطلب واالستثمارات قصیرة األجل عالیة السیولة السھلة

التحویل لمبلغ نقدي محدد وھي غیر معرضة لمخاطر كبیرة فیما یخص تغیرات القیمة  .

تقوم المنشأة باستبعاد أصل مالي فقط عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من ھذا األصل أو أنھ تم تحویل األصل المالي

وذلك بتحویل جمیع المخاطر والمنافع المرتبطة بھذا األصل إلى منشأة أخرى إذا لم تقم المنشأة بتحویل كافة المخاطر والمزایا

المرتبطة باألصل أو االحتفاظ بھا وقامت باالستمرار برقابة األصول المحولة إلن المنشأة تقوم باالعتراف فوائد محتجزة في األصل

إذا قامت المنشأة باالحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكیة األصول . وااللتزام المرتبط بھ بمبالغ یتوجب علیھا دفعھا

المالیة المحولة فعلى المنشأة االستمرار باالعتراف باألصل المالي.

 إذا انخفض مبلغ الخسارة في فترة الحقة وذلك بسبب أحداث مرتبطة بشكل موضوعي والتي وقعت بعد االعتراف باالنخفاض في

یتم عكس الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القیمة المعترف بھا قیمة األصل (مثل وجود تحسن في التصنیف االئتماني للمدین)

سابقا في قائمة االرباح والخسائر.

بالنسبة لفئة القروض والذمم المدینة ، فإنھ یتم قیاس مبلغ الخسارة على أنھ الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات

مع عمل خصم  بناء على معدل الفائدة الفعلي النقدیة المستقبلیة المقدرة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة التي لم یتم تكبدھا)

األصلي لألصول المالیة و یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصول واالعتراف بمبلغ الخسارة في قائمة االرباح والخسائر.

 تقوم المنشأة في نھایة  فترة كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة األصول المالیة أو مجموعة من

یتم االعتراف باالنخفاض في قیمة األصل المالي أو مجموعة من األصول المالیة والخسائر الناتجة عن ھذا . األصول المالیة

االنخفاض في القیمة فقط إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض القیمة كنتیجة لحدث أو عدة أحداث وقعت بعد االعتراف

ویكون ألحداث الخسارة تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األولى لألصل ("حدث خسارة")

األصول المالیة التي یمكن تقدیرھا بشكل موثوق بھ.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

االلتزامات المالیة (١٢- ٣

حسابات الذمم الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

القروض البنكیة والسلف

توزیعات أرباح المساھمیین

استبعاد االلتزامات المالیة 

مقاصة األدوات المالیة  (١٣- ٣

المخزون (١٤- ٣

یتم تصنیف االلتزامات المالیة التي تم إصدارھا من قبل المجموعة وفقاً جوھر الترتیبات التعاقدیة التي تدخل فیھا وتعریفات

كل االلتزامات المالیة یتم االعتراف بیھا مبدئیا بالقیمة العادلة، اما فى حالة القروض والدائنون فبصافى التكالیف االلتزامات المالیة.

المعامالت المباشرة.

الذمم الدائنة التجاریة ھي التزامات لدفع ثمن البضائع أو الخدمات التي تم الحصول علیھا في سیاق العمل المعتاد من الموردین.

وتصنف على أنھا مطلوبات الصفقات الحالیة إذا ھو دفع المستحقة خالل سنة واحدة أو أقل (أو في دورة التشغیل العادیة للمنشأة إذا

ویتم إثبات الذمم الدائنة التجاریة واألخرى مبدئیا بالقیمة العادلة إن لم یكن، فتعرض على أنھا التزامات غیر متداولة. كانت أطول).

ویتم قیاسھا الحقا بالتكلفة المستھلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

تسجل توزیعات ارباح المساھمیین كدائنون فى الفتره التى یقوم بھا المساھمیین باعتماد تلك التوزیعات.

تتم مقاصة األصول او االلتزامات المالیة ویتم إدراج صافي المبلغ في القوائم المالیة عندما یكون ھناك حق ملزم قانونیا لمقاصة

المبالغ المعترف بھا ووجود نیة للتسویة على أساس الصافي أو تحویل األصول وتسویة االلتزامات في وقت واحد.

في تحدید قیمة الوارد أوالً صادر أوالً " وقد تم استخدام طریقة " تم تقییم المخزون بالتكلفة اوصافي القیمة القابلة للتحقق ایھما اقل.

المخزون  وتشمل تكلفة المخزون تكالیف الشراء وتكالیف التحویل والتكالیف األخرى التي تم إنفاقھا إلحضار المخزون إلى مكانھا

یتضمن . ویتم تقییم المخزون التام وتحت التصنیع بمتوسط التكلفة االنتاجیة او صافى القیمة المحققة ایھما اقل ووضعھا الحالي.

تكالیف االنتاج المواد، العمالة، المصروفات المباشرة و التكالیف الغیر مباشرة.

یتم تقییم مخزون قطع الغیار بتكلفة المتوسط المرجح او صافى القیمة المحققة ایھما اقل.

یتم احتساب الرسوم المالیة على أساس االستحقاق ویتم  وتسجل القروض بالمبالغ المستلمة، صافیة من تكالیف اإلصدار المباشرة.

إضافتھا إلى القیمة الدفتریة لألدوات إلى حد أنھا لم تحسم في الفترة التي حدثت بھا.

وتمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع المقدر مخصوماً منھ كافة التكالیف المقدرة حتى اإلنجاز والتكالیف الضروریة للبیع.

تقوم المنشأة باستبعاد االلتزامات المالیة فقط عندما یتم إبراء ذمة المجموعة من االلتزامات المالیة أو تنتھي أو یتم إلغاؤھا او فقد

عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبیر، أو أن یتم تعدیل شروط االلتزامات . صالحیتھا

یدرج الفرق في القیمة الدفتریة ذات الحالیة، یتم معاملة ھذا التبدیل أو التعدیل كما االستبعاد لاللتزام األصلي وتحقق لاللتزام الجدید .

الصلة في األرباح اوالخسائر.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

تكالیف االقتراض (١٥- ٣

یتم إضافة تكالیف االقتراض األخرى إلى األرباح والخسائر في الفترة التي صرفت فیھا.

المخصصات (١٦ -٣

منافع الموظفیین  (١٧ -٣

االعتراف باالیرادات  (١٨- ٣










یتم إضافة تكالیف االقتراض المرتبطة بشكل مباشر بتملك أو بناء أو إنتاج األصول المؤھلة والتي تتطلب فترة من الوقت لتصبح

جاھزة لالستخدام أو البیع إلى تكالیف ھذه األصول حتى ذلك الوقت التي تصبح فیھ تلك األصول جاھزة لالستخدام أو البیع .

یتم خصم دخل االستثمار المحقق من االستثمار المؤقت في قروض معینة والتي تم تأجیل مصروفاتھا على األصول المؤھلة من

تكالیف االقتراض القابلة للرسملة إذا تطلب ذلك.

 إمكانیة قیاس مبالغ اإلیراد على نحو موثوق.

 إمكانیة تدفق المنافع االقتصادیة المتعلقة بالمعاملة إلى المنشأة.

كنتیجة ألحداث سابقة والذي یحتمل أن یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على المنشأة إلتزام حالي (قانوني أو ضمني)

یتطلب من المنشأة تسویة االلتزام وعمل تقییم موثوق بھ لمبلغ االلتزام.

والمبلغ المعترف بھ كمخصص ھو أفضل تقدیر للمبلغ المطلوب لتسویة االلتزام في نھایة فترة التقریر أخذاً في االعتبار المخاطر

وعندما یتم قیاس المخصص باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة االلتزام فإن القیمة الدفتریة تكون والشكوك المحیطة بااللتزام.

ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.

عندما یتوقع أن یتم أسترداد كافة المنافع االقتصادیة المطلوبة لتسویة المخصص أو بعضھا من طرف آخر ، یمكن االعتراف بالمبلغ

المستحق كأصل یتم التأكید على استعادة المبلغ المستحق وإمكانیة قیاس قیاس المبلغ المستحق بطریقة موثوق بھا.

تقوم الشركة بالمساھمة بمخصص التقاعد والتامین االجتماعى لموظفیھا من مواطنى دولة االمارات العربیة المتحدة وفقا لقانون

من لعام ١٩٩٩، وبموجبھ تقوم الشركة بالمساھمة بما نسبتھ ١٢٫٥% العمل االتحادى لدولة االمارات العربیة المتحدة رقم (٧)

یساھم موظفى الشركة اجمالى مبلغ الرواتب الخاضعة لحساب المساھمة عن موظفیھا من مواطنى دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

على التوالى من مبلغ الرواتب و ٢٫٥% من موظفى الشركة من مواطنى دولة اإلمارات العربیة المتحدة وكذلك الحكومة بنسبة ٥%

ان التزام الشركة الوحید بالنسبة لمخصص التقاعد والتامین اإلجتماعى ھو القیام بتحویل المساھمات الخاضعة لحساب المساھمة.

ویتم إدراج تلك المساھمة فى األرباح والخسائر. المحددة فقط.

یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المادي الذي یتم استالمھ أو یستحق استالمھ ویتم تقلیل اإلیرادات بمرتجعات العمالء

المقدرة وكذلك الخصومات والبدالت المشابھة.

یمكن االعتراف باإلیراد  من بیع السلع عندما تتوفر الشروط االتیة:
 أن تقوم المنشأة بتحوبل مخاطر وفوائد ملكیة البضائع إلى المشتري.

 أال تحتفظ المنشأة بالمشاركة اإلداریة المستمرة والتي غالباً ما تكون مرتبطة بالملكیة أو الرقابة الفعالة على البضائع التي تم

بیعھا.

 إمكانیة قیاس تكلفة المعاملة التي تم أو سیتم انفاقھا على نحو موثوق.

یتم االعتراف باالیرادات من بیع السلع عندما یتم تسلیم السلع ونقل ملكیتھا القانونیة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

االیجارات (١٩- ٣

االحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة (٢٠- ٣

االحكام  المحاسبیة الھامة 

االعتراف باالیرادات

األطراف ذات عالقة 

یتم توزیع دفعات اإلیجار بین مصاریف التمویل وتخفیض االلتزام اإلیجار وذلك لتحقیق معدل فائدة ثابت على الرصید المتبقي من

یتم إثبات مصروفات التمویل مباشرة في الربح أو الخسارة، إال إذا كانت منسوبة مباشرة إلى األصول المؤھلة، وفي ھذه اإللتزام.

الحالة یتم رسملتھا وفقا لسیاسة العامة المنشأة عن تكالیف االقتراض.

وقد كانت التقدیرات واالفتراضات التي تمت من قبل اإلدارة والتي لھا مخاطر كبیرة یمكن أن تتسبب في تعدیل القیم الدفتریة

لألصول وااللتزامات خالل السنة المالیة القادمة موضحة باالسفل.

فیما عدا ذلك  یتم تصنیف عقود اإلیجار كعقود إیجار تمویلیة عندما یتحقق  ینتقل العقد بكافة المخاطر وعوائد الملكیة إلى المستأجر.

یتم تصنیف جمیع عقود اإلیجار كعقود إیجار تشغیلي.

یتم تسجیل دفعات اإلیجار التشغیلي كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار، إال اذا كان ھناك نظام منھجى

تدرج اإلیجارات المحتملة الناشئة . اخر اكثر تمثیال للنمط الزمنى حیث یتم فیھ استھالك المنافع االقتصادیة من األصل المؤجر

بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة كمصروف في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.

یتم االعتراف بالفائدة في حالة عدم تلقي حوافز اإلیجار للدخول في عقود اإلیجار التشغیلیة، یتم االعتراف بمثل ھذه الحوافز كالتزام.

الكلیة من الحوافز كنقص في حساب اإلیجار على أساس القسط الثابت، إال إذا ھناك أساس منھجي آخر أكثر تمثیال للنمط الزمني

الذي یتم فیھ استھالك المنافع االقتصادیة من األصل المؤجر.

یتطلب تطبیق المنشأة للسیاسات المحاسبیة التي تم وصفھا في ایضاح السیاسات المحاسبیة أن تقوم باتخاذ قرارات وعمل تقدیرات

وافتراضات عن القیمة الدفتریة لألصول وااللتزامات والتي ال تكون واضحة من مصادر أخرى وتكون تلك التقدیرات

واالفتراضات المرتبطة بھا مبنیة على التجارب السابقة وعوامل أخرى ذات صلة وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.

یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات بصفة مستمرة ویتم االعتراف بالتقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تمت مراجتھا فیھا في حال

كانت لتلك المراجعة تأثیر على تلك الفترة أو فترة المراجعة أو الفترات المستقبلیة إذا كان للمراجعة تأثیر على تلك الفترتین.

یتم إثبات األصول في البدایة تحت التأجیر التمویلي كاصول للشركة بالقیمة العادلة في بدایة عقد اإلیجار، أو إذا بالقیمة الحالیة

یتم تحمیل االلتزام على للمؤجر في قائمة المركز المالي كالتزام تاجیر تمویلى . للدفعات اإلیجار ایھما اقل.

أثناء تطبیق المنشأة للسیاسات المحاسبیة والتي تم وصفھا فیما سبق وبسسب طبیعة العملیات فإن اإلدارة تقوم باتخاذ القرارات اآلتیة

والتي لھا األثر الكبیر على المبالغ المعترف بھا في القوائم المالیة.

قامت اإلدارة باالفصاح عن اطراف ذات عالقة والمستحق من وإلى أطراف ذات عالقة وفقا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم

والتي في ضوئھا تكون المستحق من وإلى اطراف ذات عالقة كذمم مدینة او دائنة ویتم " "إفصاحات أطراف ذات عالقة ٢٤

تصنیف األرصدة التي تم االفصاح عنھا كأصول أو التزامات متداولة.

وھو أن یتم تحویل مخاطر " "االعتراف باالیرادات  ولالعتراف باالیرادات تقوم اإلدارة تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم ١٨

ومزایا ملكیة السلع والخدمات إلى المشترین وتقل ھذه اإلیرادات بالمرتجعات المقدرة والخصومات والبدالت األخرى.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

تابع االحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة  (٢٠- ٣

المصادر الھامة للتقدیرات الغیر مؤكده

مخصص الدیون المشكوك فى تحصیلھا 

المخزون 

الممتلكات ،اآلالت والمعدات 

االستھالك

تحسینات األصول المؤجرة

مصروفات اإلیجارات التشغیلیة

تم االعتراف بدفعات االیجارات التشغیلیة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار بعد اعتبار تصاعد االیجار

وفقا التفاقیات االیجار ویمكن لمصروفات االیجار أن تتغیر بدرجة كبیرة في فترات محاسبیة الحقة وینبغي أال یتم تجدید عقد

االیجار أو أن یتم تغییر شروط االیجار في العقد.

یتم تحدید مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا وذلك باستخدام عده عوامل لضمان عدم المبالغة فى ذمم التجاریة بسبب عدم

ویستند مخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا لجمیع العمالء على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك . إمكانیة تحصیلھا

الجودة الشاملة والعمر الزمنى للمدینون، واستمرار التقییم االئتماني للظروف المالیة للعمیل والضمانات المطلوبة من العمالء في

وباإلضافة إلى ذلك، یتم تسجیل مخصصات محددة للحسابات الفردیة عندما تصبح المنشأة على علم بعجز العمیل ظروف معینة.

على الوفاء بالتزاماتھ المالیة.

 یتم إدراج المخزون بالتكلفة أو بصافي القیمة القابلة للتحقق ایھما اقل، ویتم عمل تسویات لتقلیل تكلفة المخزون لیصل للقیمة القابلة

للتحقق إذا تطلب اإلمر وذلك لتقدیر التقادم أو األرصدة التي انخفضت قیمتھا ومن العوامل التي تؤثر في ھذه التسویات التغیرات في

الطلب وتسعیر المنتج والتلف المادي ومسائل تخص الجودة.

یتم إھالك الممتلكات والمعدات على العمر المتوقع لألصول بناءاً على االستخدام المتوقع لألصل والبلي والتآكل والذي یعتمد على

عوامل تشغیلیة ولم تأخذ اإلدارة في االعتبار أن ھناك أي قیمة متبقیة حیث أنھا تعتبر غیر جوھریة.

 التقدیرات الرئیسیة التي تخص المستقبل والمصادر الرئیسیة لعدم التاكد من التقدیرات في تاریخ التقریر والتي لھا مخاطر كبیرة

یمكن أن تتسبب في تسویات جوھریة في القیم الدفتریة لألصول وااللتزامات خالل السنة المالیة التالیة یتم مناقشتھا فیما یلي:

یتم استھالك حقوق االستخراج على مده ھذه الحقوق حتى ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ ویتم استھالك حقوق المتیاز على فتره ١٠ سنوات كما

قدر من قبل اإلدارة.

تقوم اإلدارة بتحیدد عمر التسحینات على األصول المؤجرة وكذلك مصروفات اإلھالك المرتبطة بھا وتكون تلك التقدیرات مبینة

ویمكن ان تتغیر بدرجة كبیرة وینبغي على افتراض أن المنشأة ستقوم بتجدید االیجار السنوي على مدى العمر المتوقع لھذه األصول.

ال یتم تجدید اإلیجار السنوي وتقوم اإلدارة بزیادة بزیادة مصروفات اإلھالك عندما یكون عمر األصل أقل من العمر المتوقع الذي تم

تقدیره.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤
( بالدرھم اإلماراتي )

الممتلكات واآلالت والمعدات ٤

التكلفة 
١٢٠،١٤٨،٦٣٠١،٧٩٠،٩٧٩،٨٩٧٢،٣٥٦،٧١٣٢٥،٠٩٧،٨٣٩١١،١٤٩،٢٧٧٣٠،٩١٨،٦٧٢١،٣٨٥،١١٦١،٩٨٢،٠٣٦،١٤٤كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

١٤٧،٩٩٥١٧،٠٨٦،٧٥٦-١٦،٨٠٠،٢٧٣٤٤،٢١٧٤،٥٠٠٨٩،٧٧١-إضافات خالل السنة

١٢٠،١٤٨،٦٣٠١،٨٠٧،٧٨٠،١٧٠٢،٤٠٠،٩٣٠٢٥،١٠٢،٣٣٩١١،٢٣٩،٠٤٨٣٠،٩١٨،٦٧٢١،٥٣٣،١١١١،٩٩٩،١٢٢،٩٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣
٢٨،٤٤٩،٣٥٤٤٢،٠٠٧،٠٨٠-١٢،٩٤٧،٣٢٨١١٤،٨٨١٢٤٥،٦٦١٢٤٩،٨٥٦-إضافات خالل السنة

-(٤،٧٩٥،٣٦٢)-٣٣٠،٧٩٠--٤،٤٦٤،٥٧٢المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

١٢٠،١٤٨،٦٣٠١،٨٢٥،١٩٢،٠٧٠٢،٥١٥،٨١١٢٥،٣٤٨،٠٠٠١١،٨١٩،٦٩٤٣٠،٩١٨،٦٧٢٢٥،١٨٧،١٠٣٢،٠٤١،١٢٩،٩٨٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

مجمع اإلھالك 
٧٠٢،١٠٣،١٩٦-١٦،٤٢٨،٣٢٦٦٢٩،٢١١،٤٢٧٢،١٩٥،٨٠٤٢٤،٩٤١،١١٦١٠،٨٥٤،٠٩٤١٨،٤٧٢،٤٢٩كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

٤٨،٧٣١،٨٨٦-٣،٢٤٧،٥٥٥٤٤،٣٣٩،٦١٩٨٨،٠١١١١١،٣٢٥١٦٦،٥٠٣٧٧٨،٨٧٣ما تم تحمیلھ على السنة 
٧٥٠،٨٣٥،٠٨٢-١٩،٦٧٥،٨٨١٦٧٣،٥٥١،٠٤٦٢،٢٨٣،٨١٥٢٥،٠٥٢،٤٤١١١،٠٢٠،٥٩٧١٩،٢٥١،٣٠٢كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

٤٩،٣٥٩،٦٦٤-٣،٢٤٧،٥٥٥٤٥،٠٠٠،١٣٣٧٤،٢٦٠٧٧،٢٠١١٨١،٦٤٢٧٧٨،٨٧٣ما تم تحمیلھ على السنة 

٨٠٠،١٩٤،٧٤٦-٢٢،٩٢٣،٤٣٦٧١٨،٥٥١،١٧٩٢،٣٥٨،٠٧٥٢٥،١٢٩،٦٤٢١١،٢٠٢،٢٣٩٢٠،٠٣٠،١٧٥كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

القیمة الدفتریة 

٩٧،٢٢٥،١٩٤١،١٠٦،٦٤٠،٨٩١١٥٧،٧٣٦٢١٨،٣٥٨٦١٧،٤٥٥١٠،٨٨٨،٤٩٧٢٥،١٨٧،١٠٣١،٢٤٠،٩٣٥،٢٣٤

١٠٠،٤٧٢،٧٤٩١،١٣٤،٢٢٩،١٢٤١١٧،١١٥٤٩،٨٩٨٢١٨،٤٥١١١،٦٦٧،٣٧٠١،٥٣٣،١١١١،٢٤٨،٢٨٧،٨١٨

مالحظات :

جزء من ممتلكات المنشأة وآالتھا ومعداتھا مقام على أرض مؤجرة من حكومة الفجیرة.-

األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ تمثل مشروع توسیع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة و اسقف قید التنفیذ.-

ال یوجد).- :٢٠١٣ تتضمن األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ تكالیف تمویل بمبلغ ٢٦١،٧٣٣ درھم إماراتي (
تم تخصیص بولیصات التامین المغطاة لالصول المتحركة لصالح البنك للقرض االجل (ایضاح ١٥).-
تم تخصیص بولیصة تأمین ووضع رھن عقارى على مشروع توسیع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة لصالح البنك للقرض االجل (ایضاح ١٥).-

مرھونة للبنوك مقابل تسھیالت إئتمانیة (إیضاح ١٦).- ١٤٠،٣٥٣،٨١٣ درھم إماراتي) : ٢٠١٣ یوجد بعض الممتلكات واآلالت والمعدات بقیمة دفتریة ١٣٦،٠٤٧،٢٠٠ درھم إماراتي (

تم تحمیل كل مصرفات االھالك الي تكالیف المبیعات.-

٣٦،٧٢٩،٥٦٢ درھم إماراتى).- : ٢٠١٣ تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المھلكة بالكامل والتى التزال تستخدم تبلغ ٣٧،٢٧١،٧٠٦ درھم اماراتى (

اإلجمالي اآلالت والماكیناتاألراضي والمباني
المركبات 
والمعدات 
المتحركة

تكالیف تطویر 
المحجر

األعمال 
الرأسمالیة قید 

التنفیذ

األثاث 
والتركیبات

األدوات 
والمعدات

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣
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شركة مساھمة عامة

٢٠١٤٢٠١٣

حقوق االستخراج واالمتیاز٥
القیم الدفتریة كالتالي :

٤،٩٨٧،٦٣٣٧،٤٨١،٤٦١حقوق االستخراج
٧،٧٠٠،٠٠٠٩،٩٠٠،٠٠٠حقوق االمتیاز 

١٢،٦٨٧،٦٣٣١٧،٣٨١،٤٦١

اإلجمالي 
التكلفة 

٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

مجمع االستھالك 

٦٦،٥٢٤،٧١١٩،٩٠٠،٠٠٠٧٦،٤٢٤،٧١١كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

٢،٤٩٣،٨٢٨٢،٢٠٠،٠٠٠٤،٦٩٣،٨٢٨االستھالك خالل السنة 

٦٩،٠١٨،٥٣٩١٢،١٠٠،٠٠٠٨١،١١٨،٥٣٩

٢،٤٩٣،٨٢٨٢،٢٠٠،٠٠٠٤،٦٩٣،٨٢٨االستھالك خالل الفترة 

٧١،٥١٢،٣٦٧١٤،٣٠٠،٠٠٠٨٥،٨١٢،٣٦٧كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

القیمة الدفتریة :

٤،٩٨٧،٦٣٣٧،٧٠٠،٠٠٠١٢،٦٨٧،٦٣٣كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

٧،٤٨١،٤٦١٩،٩٠٠،٠٠٠١٧،٣٨١،٤٦١كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

حقوق االستخراج
تستھلك حقوق االستخراج على مدى فترة ھذه الحقوق الممنوحة للمنشأة والتى تنتھى في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦.

حقوق االمتیاز 
تستھلك حقوق االمتیاز على مدى فترة ١٠ سنوات والتى قدرت من قبل اإلدارة.

٢٠١٤٢٠١٣

المخزون ٦
٣٨،٩٥٦،٣٥١٣٢،١٦١،٥٣٥المواد الخام 

٦٦،٦٥٨،٦٢٨٦٤،٢١٩،٨٥٠المنتجات شبھ التامة
١،٦٣٣،٣٩٢٢،٠٣٢،٢٠٩المنتجات التامة

( أ )١٠٧،٢٤٨،٣٧١٩٨،٤١٣،٥٩٤

١٤١،٩٨٨،٠٤٩١٤٠،٥٢١،٩١٩قطع الغیار 
٦٦،٧١٣،٦٦٠٧٢،٨٣٦،٣٥٤وسائل حرق

٥٥٧،٠٤٣٧٣٢،١٣١الحقائب ومواد التعبئة والتغلیف 
قطع الغیار  مخصص المخزون بطیئة الدوران - (٢٠،٠٠٠،٠٠٠)(٢١،٠٠٠،٠٠٠)یخصم منھ :

١٨٨،٢٥٨،٧٥٢١٩٤،٠٩٠،٤٠٤(ب)

(ب) + ٢٩٥،٥٠٧،١٢٣٢٩٢،٥٠٣،٩٩٨(أ)

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

( بالدرھم اإلماراتي )

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

حقوق االستخراج

وقد قامت المنشأة في ١٧ أبریل ٢٠٠٧ باتفاق مع بلدیة الفجیرة، حیث تم منح حقوق امتیاز واستخراج لمدة ٢٥ عاما اخري من 

تاریخ االتفاق، قابلة للتجدید تلقائیا لمدة ٢٥ عاما، وتنقضي دون سابق إنذار بعد خمسین عام.

حقوق االمتیاز
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شركة مساھمة عامة

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

( بالدرھم اإلماراتي )
ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

٢٠١٤٢٠١٣

تابع المخزون ٦

٢٠،٠٠٠،٠٠٠١٩،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى بدایة السنة 
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠ما تم تحمیلھ خالل السنة 

٢١،٠٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى نھایة السنة 

تم تخصیص بولیصات التامین المغطاة للمخزون لصالح البنك للقرض االجل (ایضاح ١٥).

ذمم تجاریة مدینة ٧
١٦٤،٢٢٤،٦٠٥١٤٣،٩٩٥،٨٦٣ذمم تجاریة مدینة  

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا  (٢،٣٠٦،٧٥٥)(٢،٣٠٦،٧٥٥)یخصم :

١٦١،٩١٧،٨٥٠١٤١،٦٨٩،١٠٨

تحلیل الذمم التجاریة المدینة :
١٠٥،٠٤٨،٧٥٣٧٣،٦٨٣،٣٠٥تم ضمانھا مقابل ضمانات بنكیة غیر مشروطة

٥٦،٨٦٩،٠٩٧٦٨،٠٠٥،٨٠٣اعتماد مفتوح 

١٦١،٩١٧،٨٥٠١٤١،٦٨٩،١٠٨

التحلیل الجغرافي

التحلیل الجغرافي للذمم التجاریة، كالتالى:

١٢١،٨٥٠،٨١٠١٠٠،٧٩٦،٣٣١داخل دولة االمارات العربیة المتحدة

دول مجلس التعاون الخلیجى ٣٩،٩٨٣،٧٧١٤٠،٨٩٢،٧٧٧خارج دولة االمارات العربیة المتحدة:
اخرى -٨٣،٢٦٩خارج دولة االمارات العربیة المتحدة:

١٦١،٩١٧،٨٥٠١٤١،٦٨٩،١٠٨

السلف والودائع والذمم المدینة األخرى٨

٢٤٩،٩٧٥٢٥٢،٦٥٠المدفوع مقدماً 
٢،٨٤٤،٦٧٦٨،٠١٨،١٢٩سلف للموردین 
٢٤٩،٧٦٣١١٨،٤٩٢ذمم مدینة أخرى

٣،٣٤٤،٤١٤٨،٣٨٩،٢٧١

النقد بالصندوق ولدى البنوك ٩

٥٤،٥٨٦٦٥،٣٥٢النقد بالصندوق
الحسابات الجاریة ١٨،٥١٢،٦٦٧١٢،٦٨٨،٢٣١أرصدة لدى البنوك -

١٨،٥٦٧،٢٥٣١٢،٧٥٣،٥٨٣

األرصدة البنكیة موجودة في بنوك مسجلة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

٢٤٫٤ ملیون درھم إماراتى). :٢٠١٣  كما فى تاریخ نھایة فترة التقریر، فان ارصدة المدینون بلغت ١٧،٨ ملیون درھم إماراتى (

تقوم الشركة وقبل قبول اى عمیل  یمثلون بمفردھم ٥٪ من اجمالى االرصدة التجاریة المدینة. ٦ عمالء) وھناك ٢ عمالء (٢٠١٣:

جدید بطلب ضمانات بنكیة من العمیل.

تم تجاوز تاریخ  ٨،١ ملیون درھم اماراتى) : ٢٠١٣ تتضمن الذمم التجاریة المدینة عمالء بمبلغ ٩،٢ ملیون درھم اماراتى (

ھناك ضمانات بنكیة لھا. ٧٫٦ ملیون درھم اماراتى) : ٢٠١٣ ولھذه المبالغ ھناك، ٥،٢ ملیون درھم إماراتى ( استحقاقھم.

وعادة ال تحمل اى فائده لالرصدة المدینة خالل الممارسة الطبیعیة  ٩٠ یوم) متوسط فترة السماح للمدینون ھى ٩٨ یوم (٢٠١٣:

للنشاط.

في تحدید إمكانیة استرداد الذمم التجاریة، تعتبر المنشأة أي تغییر في نوعیة االئتمان للمستحق للذمم التجاریة من تاریخ منح االئتمان 

منذ ذلك الحین، یتم تأمین المستحقات المتأخرة من الذمم التجاریة بالضمانات المصرفیة، وتعتقد  في البدایة حتى تاریخ التقریر.

اإلدارة أنھ ال یلزم زیادة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا.

الحركة في مخصص مخزون قطع الغیار بطئ الدوران كالتالي :
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شركة مساھمة عامة

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

( بالدرھم اإلماراتي )
ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

٢٠١٤٢٠١٣

رأس المال ١٠

)عدد األسھم  عدد )٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠

١١(بالدرھم اإلماراتي)القیمة االسمیة للسھم العادى

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠(بالدرھم اإلماراتي)رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 

األساسیة للسھم ١١ (الخسائر) األرباح /

السنة (خسائر) (١٢،١٩٠،٠٢٥)٢٥،٧٧٣،٨٢٠(درھم)أرباح /

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠(عدد)متوسط عدد األسھم المرجح 

أرباح السھم للسنة / (٣٫٤)٧٫٢(فلس)(خسائر)

االحتیاطي القانوني ١٢

١٤٢،٤٩٨،٥١١١٤٢،٤٩٨،٥١١الرصید فى بدایة السنة

المحول من صافى الربح السنة (ایضاح ١٤) -٢،٥٧٧،٣٨٢إضافة:

١٤٥،٠٧٥،٨٩٣١٤٢،٤٩٨،٥١١الرصید فى نھایة السنة

االحتیاطي االختیاري١٣

٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢الرصید فى نھایة السنة

األرباح المحتجزة ١٤

٢٠٤،٧٠٨،٥٨٤٢١٦،٨٩٨،٦٠٩الرصید فى بدایة السنة

السنة (خسائر) (١٢،١٩٠،٠٢٥)٢٥،٧٧٣،٨٢٠أرباح /

المحول الى االحتیاطى القانونى (ایضاح ١٢) -(٢،٥٧٧،٣٨٢)یخصم منھ :

٢٢٧،٩٠٥،٠٢٢٢٠٤،٧٠٨،٥٨٤الرصید فى نھایة السنة

القروض المصرفیة ١٥

قروض آجلة (أ)

٢٥٨،٦٣٧،٨٤١٣٠٣،٩٢٢،٧٨٤الرصید فى بدایة السنة

المستلم خالل السنة  -١١٧،٣٠٨،٨٧٩إضافة:
خالل السنة  (المسدد) (٤٥،٢٨٤،٩٤٣)(٤٠،٩٩٩،٢٢٨)خصم:

٣٣٤،٩٤٧،٤٩٢٢٥٨،٦٣٧،٨٤١الرصید فى نھایة السنة

تشمل :
٢٧٨،٧١٠،١٦٩٢١٧،٦٣٨،٦١٣الجزء الغیر متداول

٥٦،٢٣٧،٣٢٣٤٠،٩٩٩،٢٢٨الجزء المتداول

٣٣٤،٩٤٧،٤٩٢٢٥٨،٦٣٧،٨٤١

من صافي األرباح السنویة المدققة لحساب االحتیاطي االختیاري ویقف ھذا  طبقا لعقد تاسیس المنشأة، یتم تحویل نسبة ١٠%

من راس مال الشركة المدفوع. االقتطاع بقرار من الجمعیة العمومیة العادیة بناء علي اقتراح مجلس اإلدارة او اذا بلغ ٥٠%

ویستخدم ھذا االحتیاطي فى االغراض التي تقررھا الجمعیة العمومیة العادیة بناء علي اقتراح من مجلس اإلدارة.

فإنھ یتم تحویل ١٠٪  إلى  (وتعدیالتھ) وفقا لقانون الشركات التجاریة االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ٨ لعام ١٩٨٤

وال  حساب االحتیاطي القانوني ویمكن إیقاف ھذا االقتتطاع عندما یبلغ االحتیاطي القانوني ٥٠٪ من قیمة رأس مال الشركة المدفوع.

یمكن توزیع ھذا االحتیاطي القانوني على المساھمین .

22



شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

٢٠١٤٢٠١٣

تابع القروض المصرفیة ١٥

تابع قروض آجلة(أ)

تحلیل القروض اآلجلة:

٢١٧،٦٣٨،٦١٣٢٥٧،٢٠٩،٢٧٠القرض اآلجل ١
١،٤٢٨،٥٧١-القرض اآلجل ٢
-١٧،٣٠٨،٨٧٩القرض اآلجل ٣
-١٠٠،٠٠٠،٠٠٠القرض األجل ٤

٣٣٤،٩٤٧،٤٩٢٢٥٨،٦٣٧،٨٤١

القرض اآلجل ١

القرض اآلجل ٢

القرض اآلجل ٣

القرض األجل ٤

مستحق للبنوك(ب)

٥٣،٩٩٤،٨٠٤١٧٨،٤٠٢،٦٩٣إیصاالت أمانة 
١٩،٨٨٥،٥٤٣١٣،٨٢٧،٥٢٣كمبیاالت مخصومة 

٩٢،٥٧٥،٦٦٠٦٥،٣٨٠،٨٣٥قبوالت

١٦٦،٤٥٦،٠٠٧٢٥٧،٦١١،٠٥١

ایصاالت األمانة 
ایصاالت األمانة ھي شكل من أشكال التسھیالت االئتمانیة المصرفیة التي تم منحھا مقابل شراء مواد خام معینة.

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤
( بالدرھم اإلماراتي )

تحسب الفائدة على إیصاالت األمانة على مدة فترة السداد ویتم تحصیلھا من قبل البنك الممول على أساس شھري أو عند االستحقاق، أیھما 

یتم تطبیقھ.

خالل عام ٢٠١٠، حصلت المنشأة على ھذا القرض و قامت بتسویتھ كامال خالل ھذه السنة.

خالل عام ٢٠١٤، تم اخذ قرض من احدي البنوك العاملة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة بقیمة ١٢٣،٤٠٠،٠٠٠ درھم، وذلك 

كما فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤ تم سحب مبلغ  لتمویل مشروع توسیع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة.

یتم سداد ھذا القرض بثمانیة وعشرون قسط ربع سنویاً متساوى بقیمة ٤،٤٠٧،١٤٣ درھم  ١٧،٣٠٨،٨٧٩ درھم من ھذا القرض.

تم  یتم استحقاق الفائدة ربع سنویاً وتدفع منفصلة فى تواریخ استحقاقھا. إماراتي ابتداءا من نوفمبر ٢٠١٦ وانتھاءا فى اكتوبر ٢٠٢٣.

تخصیص بولیصة تأمین ووضع رھن عقارى على ھذا المشروع لصالح البنك (ایضاح ٤).

خالل عام ٢٠١٤، تم اخذ قرض من احدي البنوك العاملة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة بقیمة ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درھم لتمویل 

سیتم سداد ھذا القرض بـ١٢ قسط متساوي نصف سنوي ابتداءا من مارس ٢٠١٥ وانتھاءا في سبتمبر  االتزامات تجاه البنوك االخري.

ولقد خصصت المنشأة بولیصات تامین المغطیة للمخزون  ٢٠٢٠، یتم استحقاق الفائدة ربع سنویاً وتدفع منفصلة فى تواریخ استحقاقھا.

لصالح البنك. واالصول المتحركة (إیضاح ٤) (إیضاح ٦)

خالل عام ٢٠٠٦، قامت المنشأة بالحصول على قرض میسر من بنك خارجي لتمویل جزء من تكالیف تدشین خط إنتاج كلینكر جدید 

وسیتم سداد ٣٣٦،٣٥٠،٥٨٤ درھم إماراتي بعدما تم إعادة جدولة سداد القرض خالل  بسعة إنتاجیة تقدر ب ٧،٥٠٠ طن متري في الیوم.

عام ٢٠١٠ وسیتم سداده على سبعھ عشر قسط على أساس نصف سنوي بقیمة  ١٩،٧٨٥،٣٢٨ درھم إماراتي لكل قسط  وأول قسط 

یتم استحقاق الفائدة شھریاً طبقاً لنسبة البنك التجارى وتدفع منفصلة  یستحق السداد في ١٥ فبرایر ٢٠١٢ وتنتھى فى ١٥ فبرایر ٢٠٢٠.

فى تواریخ استحقاقھا.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤
( بالدرھم اإلماراتي )

٢٠١٤٢٠١٣

تابع القروض المصرفیة ١٥

الجزء الغیر متداول  القروض المصرفیة -

سیتم سداد الجزء الغیر متداول للقروض المصرفیة كاالتى:

٥٦،٢٣٧،٣٢٣٣٩،٥٧٠،٦٥٧فى السنة الثانیة

١٦٨،٧١١،٩٧٠١١٨،٧١١،٩٧٠فى السنة الثالثة إلى السنة الخامسة 

٥٣،٧٦٠،٨٧٦٥٩،٣٥٥،٩٨٦مستحق بعد خمسة سنوات

)قروض آجلة  باإلشارة إلى أ )٢٧٨،٧١٠،١٦٩٢١٧،٦٣٨،٦١٣

الجزء المتداول  القروض المصرفیة -

)قروض آجلة  باإلشارة إلى أ )٥٦،٢٣٧،٣٢٣٤٠،٩٩٩،٢٢٨

)مستحق للبنوك باإلشارة إلى ب )١٦٦،٤٥٦،٠٠٧٢٥٧،٦١١،٠٥١

٢٢٢،٦٩٣،٣٣٠٢٩٨،٦١٠،٢٧٩

٥٠١،٤٠٣،٤٩٩٥١٦،٢٤٨،٨٩٢إجمالي القروض المصرفیة 

التزامات التأجیر التمویلى١٦

ویتم دفع االقساط االیجاریة وفقا للترتیبات اآلتیة:

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

٣٣،٢٧٨،٥٨٤٣٥،٤١٢،٥٧٥٢٧،٤٠٥،٧٢٠٢٧،٤٠٥،٧٢٠مستحق خالل سنة 

٣١،١٤٤،٥٩٠٣٣،٢٧٨،٥٨٤٢٧،٤٠٥،٧٢٠٢٧،٤٠٥،٧٢٠

٢٩،٠١٠،٦٠٠٣١،١٤٤،٥٩٠٢٧،٤٠٥،٧٢١٢٧،٤٠٥،٧٢٠مستحق فى السنھ الثالثة

٢٧،٤٠٥،٧٢١-٢٩،٠١٠،٦٠٠-مستحق فى السنھ الرابعة

٦٠،١٥٥،١٩٠٩٣،٤٣٣،٧٧٤٥٤،٨١١،٤٤١٨٢،٢١٧،١٦١التزامات غیر متداولة 

٩٣،٤٣٣،٧٧٤١٢٨،٨٤٦،٣٤٩٨٢،٢١٧،١٦١١٠٩،٦٢٢،٨٨١اإلجمالي

تكالیف التمویل المستقبلیة  --(١٩،٢٢٣،٤٦٨)(١١،٢١٦،٦١٣)یخصم منھ :
٨٢،٢١٧،١٦١١٠٩،٦٢٢،٨٨١٨٢،٢١٧،١٦١١٠٩،٦٢٢،٨٨١

الحركة فى التزامات التأجیر التمویلى كما یلى:
٢٠١٤٢٠١٣

١٠٩،٦٢٢،٨٨١١٥٠،٧٣١،٤٦١الرصید فى بدایة السنة

خالل السنة (المدفوع) (٤١،١٠٨،٥٨٠)(٢٧،٤٠٥،٧٢٠)یخصم:

٨٢،٢١٧،١٦١١٠٩،٦٢٢،٨٨١الرصید فى نھایة السنة

مصنفة كاآلتي :

٥٤،٨١١،٤٤١٨٢،٢١٧،١٦١الجزء الغیر متداول

٢٧،٤٠٥،٧٢٠٢٧،٤٠٥،٧٢٠الجزء المتداول
٨٢،٢١٧،١٦١١٠٩،٦٢٢،٨٨١

تم ضمان التأجیر التمویلى من خالل رھن بعض الممتلكات واالالت والمعدات (ایضاح ٤).

مستحق في السنھ الثانیة

قامت المنشأة بالدخول في اتفاقیة بیع و تأجیر مع بنك یعمل في اإلمارات العربیة المتحدة لتمویل مصنع للطاقة الحراریة ومدة التأجیر 

خمسة سنوات ونصف و یتم سداد االقساط نصف سنویاً بمبلغ ١٣،٧٠٢،٨٦٠ درھم إماراتى بدایة من ١ أغسطس ٢٠١٢ وحتى ١

اغسطس ٢٠١٧، بمصروفات تمویل على أساس ٦ أشھر بمعدل الفائدة السائد مضافاً إلیھ ھامش ٤٫٥٪ سنویاً  وتدفع الفائدة منفصلة فى 

الحد األدنى لدفعات اإلیجار الحد األدنى لدفعات اإلیجار
القیمة الحالیة لـ 
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤
( بالدرھم اإلماراتي )

٢٠١٤٢٠١٣

مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٧
١٢،٥٣٥،٨٩٩١١،٨٤٠،٣٦٢الرصید بدایة السنة 

مخصص خالل السنة  ٢،١٤٤،٥٦٩١،٥١٣،٣٧٨یضاف:

خالل السنة  (ما تم دفعھ) (٨١٧،٨٤١)(٩٢٦،٤٣١)یخصم:

١٣،٧٥٤،٠٣٧١٢،٥٣٥،٨٩٩الرصید نھایة الفترة السنة 

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٨
١٤٠،٩٩٧،٦٩٥١٠٧،٩٦١،٢٠٢ذمم تجاریة دائنة 

١٥٤،٢٦٦١،٩١٤،٩١١محتجزات دائنة
٤،٢٩٤،٠٠٤٤،٤٥٨،٩٩١توزیعات ارباح مستحقة 
١،١٨٩،٧٥٠٧،٣٣٦،١٢٩مدفوع مقدماً من العمالء 

٣٢،٤٣٦،٧٠٢٢٧،٥٩٧،٢٧٥مستحقات 
٤،١٢١،١٧٥٥،٨٧٠،٦٨٢فوائد دائنة 

١،٠٠٨،٩٨١١،٨٤٩،٩٦٠ذمم دائنة أخرى  

١٨٤،٢٠٢،٥٧٣١٥٦،٩٨٩،١٥٠

٢٠١٤٢٠١٣

المبیعات ١٩

داخل اإلمارات العربیة المتحدة  ٢٧٨،٥٥٤،١٧٠٢٤٢،٧٧٧،٢٣٠المبیعات:

دول مجلس التعاون الخلیجى خارج اإلمارات العربیة المتحدة : ٣٢٤،٢٣٥،٩٦٩٣٣١،٩٨٤،٠٨٨المبیعات :

اخرى خارج اإلمارات العربیة المتحدة : ١٢،٧٠٩،١٨١١٣،٤٥٩،٠٢٢المبیعات :

٦١٥،٤٩٩،٣٢٠٥٨٨،٢٢٠،٣٤٠

مصروفات البیع والتوزیع٢٠

١،٥١٦،٦٢٠١،٣٥٣،٠٣١الرواتب والمزایا المتعلقة بھا 

٤٣٨،١٠٧٢٢٨،٢٨١مصروف المركبات

٨٦،٤٥٢٩٦،٣٧٧الدعایة واإلعالن

٥٥،٣٠٣٦٥،٧٦٢أخرى
٢،٠٩٦،٤٨٢١،٧٤٣،٤٥١

--المصروفات العمومیة واإلداریة٢١
٤،٤٣٧،٩٤٥٤،٩٧١،٢٣٠الرواتب والمزایا المتعلقة بھا 

( ایضاح ٦ ١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مخصص مخزون بطئ الدوران (
٦٩٣،٧٨٨٩٦١،٦٧١مصروفات مھنیة وقانونیة وتأشیرات والمصروفات المتعلقة بھا

١،١٥٧،٠٠٠١٥١،٠٠٠المساھمات اإلجتماعیة
٣٥١،٧٢٢٣٥١،٦٤١االیجار
٤٢٣،٥٩٦٤٢٥،١٤٦المرافق

٣٨٤،٠٣١٣٣٥،٢٣٥االتصاالت والھواتف
٨٨٣،٣٣٧٢٩٨،٢٧٧التامین

١٨٦،٥٩٢٢٢٤،٠٤١السفر والترفیھ
٢٧٤،٧٦٣٢٦٥،٢٢٨الصیانة واالصالحات

٤٠٥،٤٥٥٣١٩،١٠٥اخرى
١٠،١٩٨،٢٢٩٩،٣٠٢،٥٧٤

للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر 

وفقا لقانون العمل اإلتحادي لدولة االمارات العربیة  یتم احتساب المبالغ الالزمة لتغطیة مكافآت نھایة الخدمة في نھایة فترة التقریر -

المتحدة على أساس إجمالي فترة خدمة الموظفین والمكافآت األساسیة الحالیة في نھایة فترة التقریر.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤
( بالدرھم اإلماراتي )

٢٠١٤٢٠١٣

تكالیف التمویل ٢٢

١٤،٥٩١،٧٣٣١٤،٩١٣،٣١٤فوائد على قروض البنوك

إیرادات اخرى٢٣

٩٤٥،٨٣٣١٦٦،٤٠٧بیع مواد خرده

١٥١،١٠٢٦٥٠،٥٩٠أقفال مخصص

٣٧٥،٤٤٠٦٣٠،١٣١أخرى
١،٤٧٢،٣٧٥١،٤٤٧،١٢٨

التزامات التأجیر التشغیلى٢٤

كانت االلتزامات المستقبلیة على االیجارات التشغیلیة المستحقة كالتالى:

٢٠١٤٢٠١٣

٩،٢٥٨،٠٩٥٩،٠٩٧،٦١٩خالل عام واحد

٣٨،٩٢١،٤٠٥٣٩،٠٦١،٠٩٣أكثر من عام وأقل من ٥ اعوام

٢٧٩،٠٤١،٦٢٢٢٩٠،٨١٠،٥٤٥أكثر من ٥ اعوام
٣٢٧،٢٢١،١٢٢٣٣٨،٩٦٩،٢٥٧

معامالت أطراف ذات عالقة ٢٥

٢٠١٤٢٠١٣

١،٣٨٥،١٣٥١،٨٤٦،٤٧٨أ)

٢٧٠،٩٥٠-بعض من ارصدة المستحق من أطراف ذات عالقة تم تغطیتھا بضمانات البنك.

معامالت مع أطراف ذات عالقة بـ)

طبیعة المعامالت المؤثرة مع أطراف ذات عالقة ومبالغھا موضحة كالتالى:

٢٠١٤٢٠١٣

٤،٨٧٥،٨٦٧٥،١٠٧،١٠٣مبیعات 

ج)

وقد كانت مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا كالتالي :
٢،٤٧٠،٥٣٢١،٥٨٠،٣٩٠

للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر 

مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا

تمثل التزامات التاجیر التشغیلى التزام على الشركة والمتعلقة بإیجار االرض من بلدیة الفجیرة، حیث ان جزء من مصانع االسمنت 

والكلینكر ومبانى ومنشأت الشركة ومحطة تولید الطاقة مقامة على ھذه االرض المستاجرة، فقد اعتبرت االداراة ان ترتیبات االیجار مع 

بلدیة الفجیرة غیر قابلة لاللغاء.

ضمن الذمم التجاریة المدینة  ) أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة (

لم یتم إدراج أى مصروفات لالرصدة المدینة المشكوك فى تحصیلھا من أطراف ذات عالقة.

تؤمن المنشأة بان مثل ھذه المعامالت ال تختلف جوھریاً عن تلك التي تتم مع االطراف االخري.

مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا

تقوم المنشأة بالدخول في معامالت مع بعض المنشآت األخرى والتي تقع تحت مسمى أطراف ذات عالقة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 

رقم ٢٤ ، معامالت أطراف ذات عالقة ، وتكون شروط تلك المعامالت في نفس سیاق المعامالت األخرى التي تتم مع اآلخرین وتشمل 

األطراف ذات عالقة المنشآت ذات الملكیة المشتركة و/أو اإلدراة والرقابة المشتركة وشركائھم والوظائف اإلداریة األساسیة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

بالدرھم اإلماراتي ) )

األدوات المالیة ٢٦

السیاسات المحاسبیة الھامة أ)

القیمة العادلة لألصول و االلتزامات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل متكررةبـ)

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

االصول المالیة

١٦١،٩١٧،٨٥٠١٤١،٦٨٩،١٠٨١٦١،٩١٧،٨٥٠١٤١،٦٨٩،١٠٨ذمم تجاریة مدینة 
٢٤٩،٧٦٣١١٨،٤٩٢٢٤٩،٧٦٣١١٨،٤٩٢السلف والودائع والذمم المدینة األخرى

١٨،٥٦٧،٢٥٣١٢،٧٥٣،٥٨٣١٨،٥٦٧،٢٥٣١٢،٧٥٣،٥٨٣النقد بالصندوق ولدى البنوك 
١٨٠،٧٣٤،٨٦٦١٥٤،٥٦١،١٨٣١٨٠،٧٣٤،٨٦٦١٥٤،٥٦١،١٨٣

االلتزامات المالیة

٥٠١،٤٠٣،٤٩٩٥١٦،٢٤٨،٨٩٢٥٠١،٤٠٣،٤٩٩٥١٦،٢٤٨،٨٩٢القروض المصرفیة 
٨٢،٢١٧،١٦١١٠٩،٦٢٢،٨٨١٨٢،٢١٧،١٦١١٠٩،٦٢٢،٨٨١التزامات التأجیر التمویلى

١٨٣،٠١٢،٨٢٣١٤٩،٦٥٣،٠٢١١٨٣،٠١٢،٨٢٣١٤٩،٦٥٣،٠٢١الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
٧٦٦،٦٣٣،٤٨٣٧٧٥،٥٢٤،٧٩٤٧٦٦،٦٣٣،٤٨٣٧٧٥،٥٢٤،٧٩٤

تتكون األدوات المالیة من االصول المالیة وااللتزامات المالیة.

فرضیة تقییم للقیمة العادلة لألدوات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل المتكررةجـ)

واستخدمت األسالیب واالفتراضات التالیة لتقدیر القیمة العادلة:

أھداف إدارة المخاطر المالیة٢٧

تتضمن القیمة العادلة لالصول وااللتزامات المالیة في المبلغ الذي یمكن مقابلھ تبادل أداة في المعاملة الحالیة بین األطراف 

الراغبة.

وبناء على ھذا التقییم، تؤخذ البدالت  یتم تقییم المدینون استنادا إلى معاییر مثل أسعار الفائدة والجدارة االئتمانیة الفردیة للعمالء.

كما في نھایة فترة التقریر، كانت القیمة الدفتریة لتلك المدینون، صافیة من  في الحسبان للخسائر المتوقعة لتلك المدینون.

المخصصات، ال تختلف جوھریا عن القیمة العادلة المحتسبة لھم.

وتقدر القیمة العادلة لاللتزامات المالیة عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة باستخدام المعدالت المتاحة حالیا للدیون 

كما في نھایة الفترة التقریر، كانت القیمة الدفتریة لھذه االلتزامات  بشروط مماثلة، مخاطر االئتمان وتواریخ استحقاق المتبقیة.

المالیة ال تختلف جوھریا عن القیمة العادلة یحسب لھم.

ویسعى البرنامج العام إلدارة  قامت إدارة المنشأة بوضع السیاسات العامة للنشاط التجاري وفلسفة إدارة المخاطر المتعلقة بھا.

المخاطر المالیة لتقلیل التأثیرات العكسیة المحتملة على األداء المالي للمنشأة وتشمل سیاسات المنشأة سیاسات إدارة المخاطر 

ومخاطر  المالیة التي تقوم بتغطیة مناطق محددة مثل مخاطر السوق (وتشمل مخاطر أسعار الصرف ومخاطر معدل الفائدة)

السیولة ومخاطر االئتمان ویتم عمل مراجعات دوریة للتأكد من االلتزام بسیاسة المنشأة.

تم اإلفصاح عن تفاصیل السیاسات المحاسبیة الھامة والطرق المطبقة بما في ذلك معیار االعتراف وأساس القیاس واألساس 

الذي یتم علیھ االعتراف باإلیرادات والمصروفات فیما یخص كل قسم من األصول المالیة وااللتزامات المالیة وأدوات حقوق 

الملكیة  عنھا في ایضاح ٣ حول القوائم المالیة.

تتكون االصول المالیة من ذمم مدینة تجاریة والسلف والودائع والذمم المدینة األخرى والنقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك.

تتكون االلتزامات المالیة من القروض البنكیة التزامات التاجیر التمویلى والذمم التجاریة الدائنة و الذمم الدائنة األخرى.

كما في تاریخ التقریر، تتقارب القیم العادلة والقیم الدفتریة لالصول وااللتزامات المالیة ، إلى حد كبیر بسبب استحقاقھا فى 

كما فى ٣١ دیسمبر كما فى ٣١ دیسمبر 

القیمة العادلةالقیمة الدفتریة
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

بالدرھم اإلماراتي ) )

تابع أھداف إدارة المخاطر المالیة٢٧

إدارة مخاطر العمالت األجنبیة أ)

إدارة مخاطر معدالت الفائدةب)

اختبار حساسیة معدل الفائدة 

إدارة مخاطر السیولةجـ)

جداول مخاطر السیولة والفائدة

تم تحدید اختبار الحساسیة الموضح أدناه بناءاً على التعرض لمعدالت الفائدة على األدوات المشتقة كما في تاریخ التقریر.

وبالنسبة لاللتزامات ذات الفائدة المتغیرة، فقد تم عمل التحلیل بافتراض أن مبالغ االلتزامات المستحقة كما في تاریخ التقریر 

وقد تم استخدام أساس ٥٠ نقطة بالنقص أو الزیادة وذلك فعداد تقریر داخلي عن مخاطر معدل  كانت مستحقة عن السنة كاملة.

الفائدة لتقدیمھ ألفراد اإلدارة ویمثل تقییم اإلدارة للتغیرات الممكنة لمعدالت الفائدة.

ال یوجد أي تغیرات فیما یخص تعرض المنشأة لھذه المخاطر المالیة أو في الطریقة التي تدیر وتقیس بھا تلك المخاطر.

وتقوم المنشأة بإدارة المخاطر المالیة الني تتعرض لھا من خالل بمراقبة االستثمار في القطاعات المختفة بشكل محكم وبصفة 

منتظمة.

قامت المنشأة ببعض المعامالت بالعمالت الجنبیة مما یعرضھا إلى تقلبات أسعار الصرف.

لم یكن ھناك مخاطر ذات أھمیة فیما یخص أسعار الصرف  حیث أن جمیع األصول وااللتزامات المالیة كانت بالدرھم 

ووتخذ المنشاة  اإلماراتي أو عمالت بعض دول مجلس التعاون الخلیجي أو الدوالر األمریكي والتي لھا أسعار صرف مستقرة.

بعض اإلجراءات المناسبة التي من شأنھا  أن تقلل المخاطر المصاحبة للمعامالت التي تتم بالعمالت دون الدرھم اإلماراتي 

والدوالر األمریكي.

كانت المنشأة معرضة لمخاطر التغیرات في أسعار الفائدة المتداولة في السوق والمرتبطة بقروض المنشأة والتي كانت بأسعار 

فائدة متغیرة وسیاسة المنشأة أن تقوم بإدارة تكالیف الفائدة باستخدام مزیج من دیون بمعدالت فائدة ثابتة ومتغیرة وقد تم إعادة 

تسعیر الفائدة على األدوات المالیة التي لھا معدالت متغیرة في خالل فترات زمنیة أقل من سنة وبالنسبة للفائدة على األدوات 

المالیة والتي لھا معدل ثابت فقد ظلت بنفس المعدل الثابت حتى تاریخ استحقاق األداة.

مع اإلبقاء على كافة المتغیرات االخرى ثابتة فإن ربح المنشأة عن السنة  (أقل) إذا كان أساس معدالت الفائدة ٥٠ نقطة أعلى /

٣،١٢٩،٣٥٩ درھم إماراتى). : تقل بقیمة ٢،٩١٨،١٠٣ درھم إماراتى (٢٠١٣ المنتھیة سوف تزید /

تقع المسئولیة المطلقة إلدارة مخاطر السیولة على عاتق إدارة المنشأة والتي قامت ببناء إطار عمل مناسب إلدارة مخاطر 

السیولة وذلك إلدارة المتطلبات التمویلة قصیرة ومتوسطة وطویلة األجل وكذلك متطلبات إدارة السیولة وتقوم المنشأة بإدارة 

مخاطر السیولة عن طریق االحتفاظ باحتیاطیات كافیة والمراقبة الدائمة للتدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة ومطابقة نماذج 

استحقاق األصول وااللتزامات المالیة.

إذا تتطلب األمر- ھدف المنشأة أن تحافظ على توازن بین استمراریة ومرونة التمویل من خالل استخدام قروض مصرفیة -

وكذلك من خالل حقوق ملكیة المساھمین.

یوضح الجدول التالي نماذج استحقاق االدوات المالیة للمنشأة وقد تم تحدید االستحقاقات التعاقدیة لالدوات المالیة على أساس 

الفترة المتبقیة كما في تاریخ التقریر حتى تاریخ االستحقاق وفقا للعقد الخاص باالدوات المالیة ویتم مراقبة االستحقاق من قبل 

وقد تم توضیح استحقاقات االدوات المالیة كما في نھایة فترة التقریر بناءاً  اإلدارة للتأكد من أنھ قد تم االحتفاظ بسیولة كافیة.

على الترتیبات التعاقدیة للسداد في الصفحة التالیة:
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة
شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

بالدرھم اإلماراتي ) )

تابع أھداف إدارة المخاطر المالیة٢٧

تابع إدارة مخاطر السیولةجـ)

تابع جداول مخاطر السیولة والفائدة

األصول المالیة
١٦١،٩١٧،٨٥٠-١٦١،٩١٧،٨٥٠----ذمم تجاریة مدینة 

----٢٤٩،٧٦٣-٢٤٩،٧٦٣

---١٨،٥٦٧،٢٥٣--١٨،٥٦٧،٢٥٣

---١٨٠،٧٣٤،٨٦٦-١٨،٥٦٧،٢٥٣١٦٢،١٦٧،٦١٣

االلتزامات المالیة

-٥٠١،٤٠٣،٤٩٩---٢٢٢،٦٩٣،٣٣٠٢٧٨،٧١٠،١٦٩

-٨٢،٢١٧،١٦١---٢٧،٤٠٥،٧٢٠٥٤،٨١١،٤٤١

----١٨٣،٠١٢،٨٢٣-١٨٣،٠١٢،٨٢٣

-٧٦٦،٦٣٣،٤٨٣-١٨٣،٠١٢،٨٢٣-٢٥٠،٠٩٩،٠٥٠٣٣٣،٥٢١،٦١٠

األصول المالیة
١٤١،٦٨٩،١٠٨-١٤١،٦٨٩،١٠٨----ذمم تجاریة مدینة 

----١١٨،٤٩٢-١١٨،٤٩٢

---١٢،٧٥٣،٥٨٣--١٢،٧٥٣،٥٨٣

---١٥٤،٥٦١،١٨٣-١٢،٧٥٣،٥٨٣١٤١،٨٠٧،٦٠٠

االلتزامات المالیة

-٦٣٣،٥٥٧،٧٧١---٢٩٨،٦١٠،٢٧٩٣٣٤،٩٤٧،٤٩٢

-١٠٩،٦٢٢،٨٨١---٢٧،٤٠٥،٧٢٠٨٢،٢١٧،١٦١

----١٤٩،٦٥٣،٠٢١-١٤٩،٦٥٣،٠٢١

-٨٩٢،٨٣٣،٦٧٣-١٤٩،٦٥٣،٠٢١-٣٢٦،٠١٥،٩٩٩٤١٧،١٦٤،٦٥٣

السلف والودائع 

والذمم المدینة 

األخرى

 أكثر من سنة
التفاصیل

الذمم التجاریة 

الدائنة والذمم 

الدائنة األخرى

القروض 

المصرفیة

بفائدة محملة

 خالل سنة

القروض 

المصرفیة

النقد بالصندوق 

ولدى البنوك

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

التزامات 

التأجیر التمویلى

النقد بالصندوق 

ولدى البنوك

السلف والودائع 

والذمم المدینة 

األخرى

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

 عند 

الطلب 

أو أقل 

من ٣

شھور

 اإلجمالي
 عند الطلب أو 

أقل من ٣

شھور

 خالل سنة

بدون فائدة محملة

 أكثر من سنة

التزامات 

الذمم التجاریة التأجیر التمویلى

الدائنة والذمم 

الدائنة األخرى
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة
شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

بالدرھم اإلماراتي ) )

تابع أھداف إدارة المخاطر المالیة٢٧

مخاطر األسعارد)

إدارة مخاطر االئتمان ھـ)

إدارة المخاطر الرأسمالیة ٢٨

االلتزامات المحتملة ٢٩

٢٠١٤٢٠١٣

٨١،٠٤٥-خطابات ائتمان

ΔѧѧϴϜϠϤϟ�ϖѧѧΣ�Ϊϴѧѧλ έ�ϦϴѧδΤΗ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ϦϴϤϫΎδϤϟ�ΪϮϋ�ΓΩΎϳί �ϊ ϣ�έήϤΘγϻ�ϲϓ�Γ́θϨϤϟ�ΓέΪϗ�ϯ Ϊϣ�ϰϠϋ�Ϊϴϛ΄ΘϠϟ�ϝΎϤϟ�α έ�ΓέΩΈΑ�Γ́θϨϤϟ�ΖϣΎϗ

وقد ظلت السیاسة العامة كما ھي بدون تغییر مثل السنة السابقة.

ΔѧѧθϗΎϨϣ�ϢѧѧΗ�Ϊѧѧϗϭ�ΔѧѧϨϳΪϤϟ�ΔѧѧϳέΎΠΘϟ�ϢϣάѧѧϠϟ�ϲϟΎѧѧϤϟ�ϊ ѧѧο Ϯϟ�ϰѧѧϠϋ�ήϤΘѧδϣ�ϥΎѧϤΘ�ϢϴϴϘΗ�ϞϤϋ�ϢΘϳϭ�˯ϼϤόϟ�Ϧϣ�ήϴΒϛ�ΩΪϋ�ΔϨϳΪϤϟ�ΔϳέΎΠΘϟ�Ϣϣάϟ�ϦϤπ ΘΗ

٧�Ϣѧѧϗέ�ΡΎѧѧπ ϳ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϨϳΪϤϟ�ΔѧѧϳέΎΠΘϟ�ϢϣάѧѧϠϟ�ϥΎѧѧϤΘϻ�ήρΎѧΨϣ�ϝϮΣ�Ϟϴλ ΎϔΘϟ�Ϧϣ�Ϊϳΰϣ�ΔθϗΎϨϣ�ϢΗϭ��ΔϨϳΪϤϟ�ΔϳέΎΠΘϟ�Ϣϣάϟ�ϥΎϤΘ�ήρΎΨϣ�Ϟϴλ ΎϔΗ

و٨ حول القوائم المالیة .

ϒϳήѧѧόΘΑ�Γ́ѧѧθϨϤϟ�ϡϮѧѧϘΗϭ�κ Ύѧѧμ Ψϟ�β ѧѧϔϧ�ϢѧѧϬϟ�ϑ ήѧѧρ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�ϭ�ήѧѧΧ�ϑ ήѧѧρ�ϱ�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧϣΎϫ�ϥΎѧѧϤΘ�ήρΎѧѧΨϣ�ϱϷ�Δѧѧο ήόϣ�Γ́ѧѧθϨϤϟ�ϦѧѧϜΗ�Ϣѧѧϟϭ

ϥϷ�ϚѧѧϟΫϭ�ΔϠΎѧѧδϟ�ΕϼϳϮѧѧϤΘϟ�ϰѧѧϠϋ�ΓΩϭΪѧѧΤϣ�ϥΎѧѧϤΘϻ�ήρΎѧѧΨϣ�ΖѧѧϧΎϛ�Ϊѧѧϗϭ�Δѧѧϗϼϋ�ΕΫ�ΕѧѧθϨϣ�ϢѧϬϧ�ϰѧϠϋ�ΔϬΑΎѧθΘϣ�κ Ύѧμ Χ�ϢѧϬϟ�ϱάϟ�ϑ ήρϷ

أطراف تلك التمویالت ھي بنوك ذات قدرات ائتمانیة عالیة وفقا لمعدالت وكاالت االئتمان الدولیة .

Γ́ѧѧθϨϤϟ�ν ήѧόΗ�ϰѧμ ϗ�ΔѧϤϴϘϟ�ν ΎѧϔΨϧ�Ϧѧϋ�ΔѧΠΗΎϨϟ�ΓέΎѧδΨϟ�Ϣѧμ Χ�ϢѧΗ�ϲΘѧϟϭ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ϢϮѧϘϟ�ϲѧϓ�ΔϠΠδϤϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ϝϮλ ϸϟ�ΔϳήΘϓΪϟ�ΔϤϴϘϟ�ϞΜϤΗ

لمخاطر االئتمان.

�˱ΎѧѧϘϓϭ�ήϴѧѧϐΘΗ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳ�ϲΘѧѧϟ�ΔѧѧϳΪϘϨϟ�ΎϬΗΎϘϓΪѧѧΗϭ�ΎϬϠϴϐѧѧθΗ�ΞΎѧѧΘϧϭ�ΎѧѧϬΗΩήϳ·�ϰѧѧϠϋ�ϱήѧѧϫϮΟ�ήϴΛ́ѧѧΗ�ΎѧѧϬϟ�ϲΘѧѧϟ�ϕϮѧѧδϟ�έΎόѧѧγ�ήρΎѧѧΨϤϟ�Δѧѧο ήόϣ�Γ́ѧѧθϨϤϟ

تتأثر تلك األسعار بعوامل خارج سیطرة المنشأة مثل قوى العرض والطلب في السوق وبعض النواحي التنظیمیة. .ϕϮѧѧδϟ�έΎόѧѧγ�ϲѧѧϓ�ΕήϴѧѧϐΘϠϟ

وتقوم المنشأة بتخفیف مخاطر األسعار من خالل عمل تعاقدات طویلة األجل مع بعض العمالء مع التركیز على على أسواق تصدیر جدیدة.

.Γ́ѧѧθϨϤϠϟ�ΔѧѧϴϟΎϣ�ΓέΎδΧ�ΎϬϨϋ�ΞΘϨϳ�ϲΘϟϭ�ΔϳΪϗΎόΘϟ�ϪΗΎϣΰΘϟ�ΩΪγ�ϰϠϋ�ήΧϵ�ϑ ήτ ϟ�ΓέΪϗ�ϡΪϋ�ΪϨϋ�́θϨΗ�ϲΘϟ�ήρΎΨϤϟ�ϰϟ·�ϥΎϤΘϻ�ήρΎΨϣ�ήϴθΗ

ϢѧѧϴϴϘΗ�Ϛϟάѧѧϛϭ�ϥΎѧѧϤΘϻ�ήρΎѧΨϤϟ�Γ́ѧθϨϤϟ�ν ήѧόΗ�ϯ Ϊѧϣ�ΔѧΒϗήϣ�ϢѧΘΗϭ .ΔѧѧϴϧΎϤΘϻ�ΕέΪѧѧϘϟ�ΕΫ�ϑ ήѧѧρϷ�ϊ ѧѧϣ�ς ѧѧϘϓ�ϞѧѧϣΎόΘϠϟ�ΔѧѧγΎϴγ�ΓΎѧѧθϨϤϟ�ϖѧѧΒτΗϭ

ν ήѧѧόΗ�ϯ Ϊѧѧϣ�ΔѧѧόΟήϣϭ�ΔѧѧΒϗήϣ�ϢѧѧΘϳϭ�ΎѧѧϬϴϠϋ�ΔѧѧϘϓϮϤϟ�ϢѧΗ�ϲΘϟ�ϑ ήρϷ�ϊϣ�ΖϤΗ�ϲΘϟ�ΕϼϣΎόϤϟ�ΔϤϴϗ�ϊ ϴϤΠΗϭ�ΓήϤΘδϣ�Δϔμ Α�ϦϳήΧϵ�ϑ ήρϷ

ΔѧѧϤϴϗ�ϰѧѧϠϋ�˯ΎѧѧϨΑ�ΎϬϠϴѧѧμ ΤΗ�ϲѧѧϓ�ϙϮϜθϣ�ϥϮϳΩ�κ μ ΨϤΑ�υΎϔΘΣϻΎΑ�Γ́θϨϤϟ�ϡϮϘΗϭ�ΔϤψΘϨϣ�ΔϳέϭΩ�Δϔμ Α�ΓέΩϹ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ΔϴϧΎϤΘϻ�ήρΎΨϤϠϟ�Γ́θϨϤϟ

التحصیل المتوقع لكافة الذمم التجاریة المدینة .

ϝΎѧѧϤϟ�α έ�ΔѧѧϔϠϜΗ�έΎѧѧΒΘϋϻ�ϲϓ�Γ́θϨϤϟ�Γ́θϨϤϟ�άΧΎΗ�ΔόΟήϤϟ�ϚϠΗ�Ϧϣ�˯ΰΠϛϭ�ϱϮϨγ�ϒμ ϧ�α Ύγ�ϰϠϋ�ϝΎϤϟ�α έ�ϞϜϴϫ�ΔόΟήϤΑ�Γ́θϨϤϟ�ϡϮϘΗ

ولم یكن للمنشأة ھیكل رأس مال مستھدف أو نسب مستھدفة فیما یخص أھداف إدارة المخاطر الرأسمالیة. والمخاطر المصاحبة لھا.

فیما عدا االلتزامات المذكورة أعاله وااللتزامات العادیة والتي تعد ضمن سیاق العمل الطبیعي والتي لیس من المتوقع حدوث خسارة بسببھا، 

ال یوجد أي التزامات محتملة على القوائم المالیة للمنشأة كما في تاریخ التقریر.

ϢѧѧΗ�ϲΘѧѧϟ�ΓΰѧѧΠΘΤϤϟ�ΡΎΑέϷϭ�ΕΎϴρΎϴΘΣϻϭ�ϩέΪλ ·�ϢΗ�ϱάϟ�ϝΎϤϟ�α έ�ΔϨϤπ Θϣ�ΔϴϜϠϤϟ�ϕϮϘΣϭ��ϪϟΩΎόϳ�Ύϣϭ�ΪϘϨϟ�Ϧϣ�Δϛήθϟ�ϝΎϣ�α έ�ϥϮϜΘϳϭ

اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة.

كما فى ٣١ دیسمبر 
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة
شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

بالدرھم اإلماراتي ) )

االلتزامات الرأسمالیة٣٠

٢٠١٤٢٠١٣

١٢٢،٥٤٨،٦٥٥٥،٦٧٦،٨٦٤التزامات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 

مبالغ المقارنة٣١

تم إعادة تصنیف مبالغ معینة من السنة السابقة لمقارنتھا مع عرض السنة الحالیة ومع ذلك فإن إعادة التصنیفات تلك لم تؤثر في النتائج المالیة 

أو حقوق الملكیة التي تم إعداد التقریر عنھا سابقاً .

فیما عدا االلتزامات المذكورة أعاله وااللتزامات العادیة والتي تعد ضمن سیاق العمل الطبیعي والتي لیس من المتوقع حدوث خسارة بسببھا ، 

ال یوجد أي التزامات رأسمالیة على القوائم المالیة للمنشأة كما في تاریخ التقریر.

كما فى ٣١ دیسمبر 
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